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Vážení spoluobčania,
protipandemické opatrenia postavili pred nás nové, doposiaľ 

nepoznané, náročné úlohy vo všetkých oblastiach života. Predo-
všetkým pedagógovia, rodičia školopovinných detí, ale i ostatní 
obyvatelia museli počas krátkeho času prejsť do nového, doteraz 
nepoznaného životného a pracovného režimu. Po viac ako roku 
sa náš život pomaly dostáva do normálnych koľají. Nikto netu-
šil, že protipandemické opatrenia budú pretrvávať po celý škol-
ský rok a následne, v miernejšom režime, sa školský rok ukončí.  
Mnohí z nás dôsledky koronavírusu pocítili na vlastnej koži, či 
už vo forme choroby, alebo úmrtia v rodine. 

Pandémia pomaly ustupuje a dá sa povedať, že sa nám tro-
chu ľahšie dýcha.  Opäť sa však potvrdila sila človeka, ktorý do-
káže po každom páde vstať a  ísť ďalej. Rok 2020 sa niesol v   
znamení pandémie COVID-19. Táto situácia sa dotkla aj nás 
a našej obce. Život v Hranovnici sa však nezastavil a my sme 
okrem svojich základných povinností prijímali opatrenia, reali-

Vážení spoluobčania, zovali nariadenia krízového štábu a informovali Vás, ako treba 
postupovať. Nové mutácie vírusu a ochorenia COVID-19, ako 
aj poučenie z vlaňajška nás nútia byť neustále obozretní. 

Moje poďakovanie patrí všetkým Vám občanom za dodr-
žiavanie nie vždy príjemných opatrení a zákazov, všetkým tým, 
ktorí sa podieľali na niekoľko týždňovom  trvajúcom zimnom 
a  jarnom testovaní (od januára do mája 2021). Moja vďaka 
patrí všetkým zdravotníkom, ktorí realizovali odbery, admi-
nistratívnym pracovníkom pri testovaní, kolektívu reštaurácie 
Delta, ktorý počas víkendov pripravoval stravu, ako aj členom 
MOPS za asistenciu pri spomínaných testovaniach.

Poďakovanie patrí aj riaditeľkám školských zariadení v 
zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Hranovnica a  pedagogickým 
zamestnancom, za to, že sa dokázali rýchlo adaptovať na nové 
podmienky a v rámci dostupných možností realizovali výučbu aj 
počas pandémie.

Vážení občania, prajem Vám, aby ste počas dovoleniek načerpa-
li veľa síl, odhodlania a životného optimizmu do ďalšieho obdobia.

Vladimír Horváth, starosta obce

Zo zasadnutí obecného zastupiteľstva
Dňa 13. 4. 2021 sa uskutočnilo v po-

radí 16. zasadnutie Obecného zastupi-
teľstva v  Hranovnici. V  jeho úvode bol 
predĺžený nájom Spišskej katolíckej cha-
rite na priestory v budove obecného úra-
du. V  týchto dňoch prebieha kolaudačné 
konanie na priestory na prízemí budo-
vy Urbariátu, pozemkového spoločenstva 
Hranovnica. Veríme, že po jeho ukonče-
ní bude možnosť využívať služby denné-
ho stacionára zachovaná pre obyvateľov aj 
v ďalšom období. 

Poslanci ďalej schválili predĺženie plat-
nosti Plánu hospodárskeho a  sociálneho 
rozvoja obce Hranovnica až do roku 2023. 
Ide o rámcový dokument, ktorého schvále-
nie deklarujeme pri každej podanej žiados-
ti o nenávratný finančný príspevok, a pre-
to je dôležité, že je stále platný.

Prítomní poslanci ešte rozhodli, že 
Obec Hranovnica nebude naďalej pokračo-
vať v  projekte Výstavby komunitného cen-
tra v  obci Hranovnica. Dôvodom bolo, že 
projekt na túto stavbu bol pripravovaný ešte 

v  roku 2016 a medziročný nárast cien sta-
vebných prác spôsobil, že spolufinancova-
nie tohto projektu by bolo niekoľkonásob-
ne vyššie, ako bolo pôvodne predpokladané. 
Zastupiteľstvo vzalo na vedomie aj informá-
ciu o tom, že Slovenská správa ciest zahrnula 
do pripravovanej stavby rekonštrukcie cesty 
medzi Vernárom a Hranovnicou aj našu po-
žiadavku na výstavbu chodníkov okolo cesty 
I/66, a to ako v úseku od obce na Dubinu, 
tak od obce k futbalovému ihrisku.

Nasledujúce zasadnutie bolo plánova-
né na 1. 6. 2021. Pre nízku účasť poslan-
cov nebolo rokovanie uznášaniaschopné. 
Starosta obce zvolal ďalšie rokovanie na 9. 
6. 2021. Po zmene rozpočtu na rok 2021 
č. 2 sa rokovalo o záverečnom účte za rok 
2020. Obec v  tomto roku hospodárila 
s prebytkom vo výške 334 836,55 €. Tak 
vysoká suma je spôsobená zásadným ob-
medzením výdavkov v roku 2020 z dôvo-
du opatrnosti súvisiacej s avizovaným zní-
žením podielových daní pre mestá a obce. 
Suma je navýšená aj o bezúročnú pôžičku 

vo výške cca 60 000,- €, ktorú Obci po-
skytlo Ministerstvo financií SR. Poslan-
ci schválili aj aktualizáciu plánu verejného 
obstarávania. Tomu sa venujeme v  samo-
statnom článku.

Ďalšie body patrili hlavnej kontrolór-
ke, ktorá predložila správy o kontrolnej čin-
nosti za 2. polrok 2020 a 1. kvartál 2021. 
Následne zastupiteľstvo schválilo aj pod-
mienky súvisiace s vyhlásením volieb hlav-
ného kontrolóra obce Hranovnica na roky 
2021 – 2027. Súčasná p. kontrolórka záro-
veň oznámila, že v ďalších voľbách už kan-
didovať nebude. Aj touto cestou by sme sa 
jej chceli poďakovať za jej prácu vo funkcii.

Po prevádzkových veciach týkajúcich 
sa zberného dvora a  pokladne OcÚ po-
slanci schválili odkúpenie stavby spoloč-
nosti Tatrakon, ktorá stojí na obecnom po-
zemku na Dubine. V závere bolo schválené 
aj spustenie prevádzky Školskej jedálne pri 
Materskej škole, SNP č. 219, Hranovnica.

JUDr. Lukáš Antoni
prednosta OcÚ
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Na júnovom zasadnu-
tí Obecného zastupiteľstva 
v  Hranovnici bola schvále-
ná aktualizácia plánu verejné-
ho obstarávania na rok 2021. 
V roku 2020, z  dôvodu ne-
istoty vyvolanej pandémiou 
ochorenia COVID-19 a  jej 
ekonomických dopadov na 
rozpočet verejnej správy, Obec 
pristúpila k prerušeniu realizá-
cie stavebných akcií. Z  tohto 
dôvodu bola v roku 2021 pri-
pravená len aktualizácia plánu 
pripraveného už v roku 2020.

V  materiáli sa nachádza-
jú stavebné akcie, ktoré sú 
potrebné, avšak ich realizácia 
nie je možná pre nedoriešenie 

majetkových pomerov (rigol 
– ul. Štúrova, cesta – Dubi-
na). Ďalšie projekty v  tom-
to roku plánujeme realizovať 
a niektoré z nich sú už v čase 
prípravy tohto článku „na 
spadnutie“. Objednaná je vý-
mena časti oplotenia mater-
skej školy na ul. SNP a inte-
riérového vybavenia 3. triedy, 
ktorú spúšťame od septem-
bra. Na podpis sa pripravu-
je zmluva o  dielo na stavbu 
parkoviska na Budovateľskej 
ulici, doručujú sa cenové po-
nuky v rámci obstarávania na 
rekonštrukciu hasičskej zbroj-
nice. Zrealizované sú práce na 
čistiarni odpadových vôd.

Pripravované investičné akcie
Výstavbu požiarnych 

nádrží a  rozšírenie zberného 
dvora brzdí administratívny 
proces týkajúci sa povolenia 
týchto stavieb. Veríme, že sa 
nám podarí dotiahnuť aj tie-
to projekty, aby najneskôr na 
budúci rok plnili svoj účel.

Z  menších projektov sa 
k  realizácii blíži osadenie do-
pravného značenia na ul. 
Hviezdoslavovej (križovatka 
pri poľnohospodárskom druž-
stve a pri dome so súpisným č. 
276). Na „krátkej“ SNP budú 
osadené značky, ktoré z  uli-
ce spravia jednosmernú uli-
cu. Na rozhodnutie čakáme aj 
vo veci osadenia dopravného 

značenia na ceste III/3069 na 
vjazde do obce od Spišského 
Štiavnika. Obec následne po-
volí aj dopravné značenie na 
novej IBV (pri cintoríne).

Medzi projekty realizova-
né vlastnými zamestnancami 
patria najmä úpravy a  opra-
vy existujúcej infraštruktúry 
obce. V tomto roku plánujeme 
úpravy sadnutých častí chod-
níka okolo cesty I/66, opravy 
rigolov na viacerých uliciach 
a  úpravu priestorov v  budove 
obecného úradu po presune 
denného stacionára do budovy 
Urbariátu na ul. SNP. 

JUDr. Lukáš Antoni
prednosta OcÚ

Právna úprava nakladania s komunál-
nym odpadom sa v  posledných rokoch 
často mení a  precizuje. Zákon o  odpa-
doch bol v tomto roku zmenený niekoľ-
kokrát. Pre obce a ich obyvateľov je veľ-
mi dôležitá zmena týkajúca sa nakladania 
s  biologicky rozložiteľným kuchynským 
odpadom. Od 1. 7. 2021 vzniká obciam 
povinnosť zabezpečiť zber tejto zložky od-
padov z každej domácnosti.

Alternatívou k zavedeniu zberu je za-
bezpečenie kompostovania kuchynské-
ho odpadu. Aby mali obyvatelia mož-
nosť kompostovať, Obec Hranovnica 
pristúpila k  nákupu kompostérov, kto-
ré boli obyvateľom obce poskytnuté bez-
platne. V čase prípravy tohto článku sme 
vydali 177 kusov nádob. Spolu s  kom-
postérmi, ktoré boli obyvateľom obce 
vydané v predošlom období, Obec Hra-
novnica vydala 650 kusov zásobníkov na 
kompostovanie. Takýmto spôsobom je 
zabezpečená možnosť kompostovať pre 
všetkých obyvateľov obce.

Nádoby, ktoré Vám boli distribu- 
ované, sú primárne určené na kompos-
tovanie biologicky rozložiteľného ku-
chynského odpadu. Spolu s  nádobami 
sme obyvateľom odovzdali aj brožúrku 
o  kompostovaní, v  ktorej sa nachádza-
jú aj praktické rady. Pre správnu tvorbu 
kompostu je dôležité vedieť, čo do kom-
postéra môžete dať, a  čo doň nepatrí. 

Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom

V skratke:
Do kompostéra patrí:
- zvyšky z čistenia a spracovania zeleni-

ny a ovocia,
- menšie množstvá rastlinných jedál 

a chleba,
- zhnité ovocie a zelenina,
- škrupiny z  vajec a  orechov, kôstky 

a makovice,
- nasekané kukuričné klasy a stonky,
- nasekané konáre z krovín a stromov,
- kvety, tráva, seno, slama, lístie,
- piliny, hobliny, drevná štiepka,
- vypletá burina,
- hnoj z chovu hospodárskych zvierat,

- papierové vreckovky a obrúsky,
- studený popol z čistého dreva.
Do kompostéra nepatrí:
- zvyšky z mäsa a výrobky z neho,
- farebne potlačený papier,
- popol z uhlia a koksu,
- piliny a zvyšky z drevotriesky,
- veľké množstvá varenej stravy,
- mlieko a mliečne výrobky,
- uhynuté zvieratá a zvyšky zo zabíjačky,
- nerozložiteľný materiál – sklo, plasty, 

textil a pod.,
- výkaly mäsožravých a chorých zvierat.

JUDr. Lukáš Antoni
prednosta OcÚ
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V skratke

• Štatistický úrad SR dostal 
od obyvateľky  mail, v ktorom 
tvrdí, že do schránky obdržala 
obálku  s tvrdením, že ŠUSR a 
jeho zamestnanci  prídu skon-
trolovať správnosť informácií z 
SODB 2021 k nej domov a má 
sa na takúto návštevu pripraviť. 
List mal byť dokonca napísaný 
na niečom ako sfalšovaný hlavič-
kový papier ŠUSR a obsahovať aj 
kontakty a údaje na ŠUSR. 

Týmto spôsobom si dovolí-
me VAROVAŤ VEREJNOSŤ, 
že nič podobné Štatistický úrad 
SR a jeho zamestnanci nereali-
zujú! Zber údajov od obyvateľov 
bol ukončený, žiadne kontro-
ly doma u obyvateľa vykonávať 
nebudeme a ani dodatočne po-
žadovať žiadne údaje od obyva-
teľa. 

Podobný list v schránke je 
pokus o podvod. Prosíme oby-
vateľov, aby nikoho pod takouto 
zámienkou nevpúšťali do svojho 
obydlia, aby neposkytovali ni-
komu žiadne osobné informá-
cie! Taktiež žiadame obyvateľov, 
aby sa obrátili okamžite na po-
líciu – ak čokoľvek podobné za-
znamenajú. 

• Vzhľadom na potvrdené 
prípady afrického moru ošípa-
ných u diviakov nájdených v ka-
tastri Hranovnice z júna tohto 
roka vyzývame obyvateľov, aby 
pri pohybe mimo zastavaného 
územia dodržiavali preventívne 
opatrenia a pomohli tak zabrániť 
v ďalšom šírení ochorenia.

• Koncom mesiaca júl 2021 
skončilo funkčné obdobie hlav-
nej kontrolórky obce Hranov-
nica Ing. Andrey Marhevko-
vej, ktorá sa rozhodla opätovne 
nekandidovať. Za jej prácu za 
uplynulých 6 rokov jej aj touto 
cestou ďakujeme. Za novú kon-
trolórku poslanci zvolili p. Zuza-
nu Tancošovú.

• Miestna organizácia Slo-
venského červeného kríža pri-
pravuje na nedeľu 12. septem-
bra 2021 tradičný jesenný odber 
krvi. Uskutočnenie akcie bude 
závisieť od opatrení, ktoré budú 
v uvedenom termíne platné pre 
konanie verejných podujatí.

Dňa 1.5.2021 nadobudla účinnosť novela 
zákona o cestnej premávke, ktorá zásadne rozšíri-
la kompetencie obcí, prípadne obecných polícií, 
ak sú v danej obci zriadené. Obce majú po no-
vom možnosť riešiť niektoré protiprávne skutky 
v cestnej premávke, najmä nesprávne parkova-
nie vozidiel, formou objektívnej zodpovednosti. 
Uvediem príklad: príslušný zamestnanec Obce 
pri svojej činnosti zistí, že motorové vozidlo je 
odstavené v rozpore so zákonom (na verejnej ze-
leni, na moste, pred neprehľadným stúpaním 
a pod.), či v rozpore s dopravnou značkou (vy-
hradené parkovisko, zákaz zastavenia a  pod.). 

Uvedené nesprávne parkovanie zadokumentu-
je vyhotovením obrazového záznamu. Po zistení 
držiteľa vozidla Obec v rozkaznom konaní vydá 
rozhodnutie, ktorým udelí držiteľovi vozidla po-
kutu vo výške 78,- €. 

Upozorňujeme obyvateľov a návštevníkov 
obce, že v najbližšom období začneme s mo-
nitorovaním uvedených protiprávnych konaní 
a v prípade zistenia porušenia zákona, bude-
me nútení postupovať podľa vyššie uvedené-
ho postupu.

JUDr. Lukáš Antoni
prednosta OcÚ

30. mája 2021 uplynu-
lo 45 rokov od tragickej uda-
losti, ktorá postihla naše fut-
balové mužstvo a tým aj celú 
našu obec Hranovnica.

Pamätám si na ten mo-
ment a spomínam na chvíle 
plné hrôzy.

Spolu s manželom Mariá-
nom, synom Maroškom, os-
tatnými fanúšikmi a hráčmi, 
sme sa viezli na majstrovský 
futbalový zápas do Smižian.

Kto by si bol pomyslel, že 
niektorí sa už domov nevrá-
tia. Mám v živej pamäti, ako 
manželka nebohého futbalis-
tu Eduarda Benka – Terka, 
zakývala na rozlúčku.

Bola to rozlúčka s manže-
lom, ktorý sa už domov ne-
vrátil. Nedožil sa tak radosti 
z ich dcérky, ktorá sa narodila 

krátko po tejto tragickej uda-
losti.

Stalo sa to tesne pred ob-
cou Smižany. Vodič nezvládol 
zákrutu a autobus sa prevrá-
til. Obrovský šok pre všetkých 
účastníkov tejto tragédie. Ni-
komu to neprajem zažiť.

Na rukách som držala náš-
ho, vtedy trojročného syna, 
Maroška. Ani neviem, kde mi 
ho z rúk vyhodilo. Pán Boh 
nám ho zachránil a teraz mu 
slúži ako salezián-kňaz. Pri 
mne zostal zakliesnený spo-
mínaný Eduard Benko. Na 
nešťastie Edo mal pritlače-
ný hrudník a hlavu. Nepre-
žil. Moja kamarátka Anka 
Rothová tiež neprežila. Spo-
mínam aj na uja Janka Val-
luša (na vozíčku). Ležal v au-
tobusovom vraku. On nebol 

zakliesnený, lenže úraz mal 
pre neho hrozné následky.

Bolo tam veľa zranených, 
píšem len to, čo mi najviac 
utkvelo v pamäti.

Aj keď ubehlo od tejto 
tragédie 45 rokov, v mojom 
podvedomí je to stále, akoby 
to bolo včera.

Na záver mojich spomie-
nok chcem poďakovať Pánu 
Bohu, že pri tomto veľkom 
nešťastí dal silu nám všetkým, 
ktorí sme boli účastní tejto 
tragédie, a hlavne pozosta-
lým, ktorí stratili svojich naj-
bližších.

Bolestné spomienky v pa-
mäti navždy zostanú, vyvo-
lávajú niekedy traumy, ale v 
ovzduší modlitby a viery sa 
dá všetko zvládnuť.

Ľudmila  Husárová

Zmeny v zákone o cestnej premávke

Moja spomienka na tragickú udalosť
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Prečo ste sa rozhodol 
študovať medicínu?

Snáď preto, že otec bol le-
károm? Bol primárom. V tej-
to dobe bolo pre lekára ťažko. 
My s mamou sme boli doma 
vo Zvolene a otec trávil veľa 
času v pracovni v nemocnici. 
Cez prázdniny ma otec brával 
so sebou a ja som vtedy lietal 
po celom špitáli. To bolo mož-
no rozhodujúcim momentom 
pre výber môjho povolania.

Prečo práve odbor pe-
diatria?

No tak to je „teda otázka 
za všetky drobné“ (smiech). Ja 
som chcel robiť na krčnom, 
ale po skončení vysokej ško-
ly som nastúpil na chirurgiu. 
Museli sme urobiť „kolečko“ 
po všetkých oddeleniach. Išiel 
som na vojnu a po nej som za-
čal znova na chirurgii. V ne-
mocnici nás (pozn. začínajú-
cich lekárov) navštívil riaditeľ 
a dal nám ťahať zápalky. Ka-
marát mi hovoril: „Tamtú, 
vytiahni tamtú!“ a bác, vytia-
hol som krátku. To znamena-
lo zastupovať na pediatrii. Keď 
som prišiel na detské oddele-
nie, najradšej by som od také-
ho kojenca bol odletel, keby 
som mohol (smiech). Tak som 
zastupoval a zastupoval a po-
tom som išiel na (vojenské) 
cvičenie. Po návrate si ma ria-
diteľ zavolal, že treba ísť znova 
zastupovať pediatra do Spiš-
skej Starej Vsi a vraj keď pôj-
dem, tak zariadi, že ma rovno 
pošle do Košíc, kde mi dajú 
byt aj všetko mi budú platiť. 
Tak som súhlasil. Zastupovať 
som mal lekára, ktorý si prá-
ve robil atestáciu. Keďže sa to 
pretiahlo, pretiahlo sa aj moje 
zastupovanie v Spišskej Starej 

Vsi. Po návrate do nemocnice 
ma znova poslali na zástup na 
detské oddelenie.

Po všetkých tých zastupo-
vaniach mi dali možnosť uro-
biť si atestáciu z pediatrie ale-
bo celý proces zopakovať v 
rámci inej špecializácie.

Takže ten zástup Vám 
vlastne pomohol stať sa pe-
diatrom?

No to mi práveže nepo-
mohol. To ma doslova zabilo! 
(smiech)

Bola súčasťou Vášho det-
stva hra na „lekára“? 

Na lekára ani nie. S bratran-
com sme sa najčastejšie hrávali 
na farára. V kuchyni sme mali 
kachľovú pec s rúrou, kde sme 
schovávali krížik čo nám starý 
otec doniesol z Talianska, kto-
rý nám slúžil ako monštrancia. 

Aké bolo Vaše pôsobenie 
od školy a ako ste sa dostal 
do našej obce? 

Akurát po skončení medi-
cíny v Košiciach nastala zmena 
– už nám nedávali umiesten-
ky. Lekár si už mohol vybrať, 
kam pôjde. Fakultu som skon-
čil v roku 1972. Nasledujúci 
rok som išiel na vojnu. V roku 
1974 sa (v nemocnici v Po-
prade) otvorilo neurologické 
oddelenie, myslím že aj cen-
trálny príjem. Pediatria bola 
druhým novootvoreným  od-
delením. Po škole som si mu-
sel odcirkulovať interným, 
chirurgickým, gynekologic-
kým a infekčným oddelením. 
Pred atestáciou som už cho-
dieval do Hranovnice zastu-
povať MUDr. Gažíka. Neskôr 
mi primár zavolal, že teda pôj-
dem do Hranovnice. Myslím, 
že v roku 1976 som už na stálo 
išiel do Hranovnice. 

„Keď niekto niečo robí, nech to robí riadne“ 
Minulý rok odišiel do dôchodku pán doktor Ján Kardoš 

– lekár, ktorý takmer celý profesionálny život venoval pe-
diatrickej ordinácii v našej obci. Pri tejto príležitosti sme sa 
s p. doktorom stretli a porozprávali sa o jeho živote a práci 
v Hranovnici.

Aké boli začiatky v am-
bulancii v Hranovnici?

Povedal by som, že robota 
bola vtedy taká, že človek cho-
dil do nej s radosťou. Držal 
som sa vždy hesla: „Robiť člo-
vek musí. A keď niekto niečo 
robí, nech to robí poriadne“. 

Koľko rokov ste strávil v 
Hranovnici?

 44 rokov.
Ako ste sa popri práci 

vedel zrelaxovať, kde ste čer-
pal silu pre tak vyčerpávajú-
cu a neľahkú prácu? 

Mojou hnacou silou počas 
celého môjho pôsobenia bola 
asi manželka, ktorá ma vždy 
podporovala. Stále ma vedela 
podporiť, povzbudiť. Aj pre-
to som sa vracal zo školení, či 
konferencií rovno domov.

Bol počas Vašej práce 
nejaký „prípad“, na ktorý si 
budete navždy pamätať?

Bolo kadečo. Choroby 
vtedy akoby chodili v takých 
vlnách. Raz to bolo pľúcne, 
raz iné. Keď som začínal, vte-
dy sa veľmi často vyskytova-
la laryngitída – zápal hrtana. 
Deti boli až modré, niekedy 
skončili na oddelení na intu-
bácii. Pamätám si  na jedno 
dievčatko, ktorému laryngití-

da rozvrátila celý metaboliz-
mus. Ďalší vážny prípad bol 
chlapček, volal sa Miško a bol 
z Kravan. Dostal anafilaktic-
ký šok, ale našťastie prežil.

Čo by ste možno urobil 
inak vo Vašich začiatkoch a 
čo by ste poradil nasledov-
níkom?

Odvtedy čo som ja študo-
val, medicína veľmi pokroči-
la, skôr by som povedal, že až 
uľahčila. V minulosti operá-
cia pri výduti ciev znamenala 
boj o život, dnes ide o takmer 
rutinný zákrok. Vyšetrovacie 
metódy sa zmenili. Môj od-
kaz je pozerať sa hlavne len a 
len na pacienta. 

Čo alebo kto Vás v tejto 
dobe zaslúženého odpočin-
ku napĺňa? Aké sú Vaše plá-
ny tráviť tento odpočinok?

Teraz? (smiech) No, pri-
šiel som k psíkovi ani neviem 
ako. Volá sa Leo a čo čert 
nechce je to ešte len šteňa.  

Touto cestou by sme sa 
chceli p. doktorovi Kardošovi 
poďakovať za dlhé roky obeta-
vej služby pre obyvateľov obce 
Hranovnica a popriať mu v 
čase zaslúženého oddychu pev-
né zdravie, pokoj  a pohodu.

Mgr. Mária Gavalerová
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Prišiel nový rok a s ním aj nová hasič-
ská sezóna. Všetci sme dúfali, že sa všet-
ko vráti do normálu a budeme sa stretá-
vať tak, ako aj po minulé roky. Bohužiaľ, 
pandémia Covid-19 a protipandemické 
opatrenia ovplyvnili naše životy i tento 
rok.

Podtatranská hasičská liga sa opäť ne-
rozbehla, a tak sme sa aj tento rok roz-
hodli behať v Regionálnej hasičskej lige 
Spiš (RHLS). Plánovaných bolo 10 kôl, 
tie sa však kvôli pandémii zredukovali na 
6. Čakali nás 3 súťaže v júli a 3 súťaže v 
auguste. 

RHLS-ka začínala na Liptove. Prvé 
kolo si pre nás pripravila Liptovská Ko-
kava. Tejto súťaže sa zúčastnili naše 
ženy, ktoré sa tu umiestnili na 4. mieste. 

Dedinka Liptovská Teplá hostila druhé 
kolo RHLS. Po pekne odbehnutých 
útokoch, no prestrekoch na terčoch, sa 
naše ženy umiestnili na 3. mieste - bolo 
to pre nich vôbec prvé pódiové umiest-
nenie vrámci tejto ligy. Druhého kola 
sa zúčastnili aj naši muži, ktorí však 
odchádzali sklamaní z ich výkonu. Po-
sledný júlový deň sme si zašli na výlet 
k Banskej Bystrici. Chlapci z Hronse-
ka tu organizovali svoje kolo RHLS – v 
poradí tretie. Našim ženám, a taktiež aj 
mužom, sa tu nedarilo, takže sme od-
chádzali sklamaní zo svojich výkonov. 
Ženy aj mužov ešte čakajú 3 súťaže v 
tejto lige, držte im palce! 

Tento rok sa DHZ Hranovnica opäť 
rozhodla aj napriek nepriaznivým pro-

tipandemickým opatreniam zorganizo-
vať nočnú hasičskú súťaž, ktorá sa bude 
konať 14. augusta v hasičskom areá-
li Lúčka. Okrem hasičskej súťaže sme 
si pre Vás pripravili aj menší program. 
O 16.00 sa začne program pre našich 
najmenších – divadielko, výstava ha-
sičskej techniky, ukážka detského úto-
ku s vodou a ďalšie. Neskôr príde rad aj 
na dospelých – pri živej hudbe si budú 
môcť zatancovať a zabaviť sa. Po zo-
tmení sa začne hasičská súťaž, v ktorej 
na nás čakajú pekné výkony v podaní 
našich žien, mužov, ale aj iných hasič-
ských družstiev. Príďte podporiť domá-
cich hasičov, ochutnať skvelý guláš a za-
baviť sa pri hudbe.

Karolína Juráčková

Začiatok sezóny hasičských súťaží
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Úprava prítoku ČOVKladenie vencov pri príležitosti skončenia 2. svetovej vojny

Stavanie mája v parku na ul. SNP Exkurzia žiakov MŠ I. na poľnohosp. družstve

Osadenie dopr. značenia na Hviezdoslavovej ulici

Výroba darov ku Dňu matiek žiakmi MŠ II.
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SUDOKU
Princípom je doplniť ob-

razec sudoku tak, aby v kaž-
dom rade, v každom stĺpci  
a v každom z deviatich čiastko-
vých štvorcov boli dosiahnuté 
všetky číslice od 1 do 9. V zada-
ní je už niekoľko číslic uvedených, 
zvyšok treba doplniť tak, aby sa 
žiadna číslica v žiadnom riadku, 
stĺpci ani štvorci neopakovala. 

Ľahké sudoku      Ťažké sudoku

OSEMSMEROVKA

SUDOKU 

Ľahké 

 8 4  2 9  1  
1       8  
      9  2 
 4  6  1    
  6  9  1   
   4  5  2  
3  2       
 5       1 
 6  9 7  3 5  
 
 

Ťažké 

  1 8    2  
5    6    9 
 4     1  6 
 2     6   
  6 7 5 3 2   
  9     4  
2  5     6  
3    9    7 
 7    1 5   

OSEMSMEROVKA   Odpoveď: ........................................................................................... 

Legenda:   

august, búrka, cestovať, dovolenka, dožinky, dážď, horúco, hra, huby, jahody, Jakub, Ján, kombajn, 
kompót, Krištof, kukurica, kvitnúť, leto, lopta, MDD, med, memoriál, more, mravec, máj, noc, 
oberačka, odliv, odpust, opaľovať sa, prázdniny, relax, samozber, slnovrat, spln, svietiť, vatra, vrch, 
zahraničie, zaváranie, zbierať, úroda, úľ, žatva, žiarenie, žito, Žofia 
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Legenda:
august, búrka, cestovať, dovolenka, dožinky, dážď, horú-
co, hra, huby, jahody, Jakub, Ján, kombajn, kompót, Kriš-
tof, kukurica, kvitnúť, leto, lopta, MDD, med, memoriál, 

more, mravec, máj, noc, oberačka, odliv, odpust, opaľovať 
sa, prázdniny, relax, samozber, slnovrat, spln, svietiť, vat-
ra, vrch, zahraničie, zaváranie, zbierať, úroda, úľ, žatva, 
žiarenie, žito, Žofia


